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1 Johdanto 

Opinnäytetyössämme tarkastellaan varhaiskasvatusta velvoittavan Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2016) vaikutuksia varhaiskasvatustiimien työhön. Tarkaste-

lemme, miten pedagogisen vastuun lisäys ja uusi kunnalliseen työehtosopimukseen 

KVTES 2018–2019 kirjattu suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika, ovat vaikuttaneet 

varhaiskasvatustiimien ja varhaiskasvatuksen opettajien työhön, työajan suunnitteluun 

ja sen toteuttamistapoihin. Käytämme suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta jatkossa 

lyhennettä SAK-aika.  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille hyviä käytäntöjä 

opettajien suunnitteluajan toteuttamiseksi sekä mahdolliset kehittämiskohteet ja -ehdo-

tukset. Tutkimuksellinen osio toteutetaan kolmelle Vantaan kaupungin Hakunila-Tikkurila 

alueen varhaiskasvatustiimille, mahdollistaen koko tiimin näkemyksen esille tulemisen. 

Tulosten toivotaan myös tuovan tietoa ja lisäarvoa esimiesten työajan suunnittelun tu-

eksi.  

Pedagogiikan painottuminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) luo uu-

denlaisia haasteita varhaiskasvatuksen työyhteisöille. Aikoinaan roolit päiväkodissa ja-

kautuivat selkeämmin: opettajat vastasivat ohjatusta pedagogisesta toiminnasta ja hoi-

tajien työ painottui lasten hoitoon. Tiimityön yleistyessä roolit ja tehtävät sekoittuivat päi-

väkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) luo muutospaineita varhais-

kasvatuksen työyhteisölle, koska roolit ja työtehtävät tulee määritellä uudelleen. Varhais-

kasvatuksen opettajilla on vastuullaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelu ja arviointi. 

Näiden lisäksi he vastaavat pedagogisesta kehittämis- ja suunnittelutyöstä. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteiden (2016) velvoittavuuden vaikutus näkyy myös käytännön 

työssä siten, että varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavan henkilön on laa-

dittava lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ja arvioitava niitä säännöllisin aika välein. 

(Ahonen 2017a: 37–40.)  

Varhaiskasvatuksen opettajan SAK-aika on ammattiin kuuluva velvollisuus, jolle tulee 

turvata siihen kuuluva lakivelvoitteinen aika. Varhaiskasvatuksen opettajan tulee voida 

toteuttaa SAK-aikaa työvuoroluetteloon varattuna aikana. SAK-aikaa ei tulisi jakaa liian 

pieniin osiin tai merkitä sellaisiin ajankohtiin, jolloin pedagogista asiantuntijuutta tarvitaan 

erityisen paljon lapsiryhmässä. (Kuntatyönantajat 2018b.) Suunnitteluajan lisäksi var-

haiskasvatuksen opettajalle on varattava riittävästi työaikaa lasten vanhempien tapaa-

misiin sekä moniammatilliseen- ja asiantuntijayhteistyöhön. Uudistuneet ohjeistukset 

sekä lakivelvoittavuus tuovat selkeyden varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvaan.  
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Suunnitteluaika on ennenkin sisältynyt varhaiskasvatuksen opettajien työehtosopimuk-

seen, mutta uuden sopimuksen myötä aikaa on nostettu 8 prosentista 13 prosenttiin, ja 

suunnitteluajan merkitystä on haluttu korostaa. Käytännössä tämä tarkoittaa varhaiskas-

vatuksen opettajan työajassa 5 tuntia viikossa suunnitteluaikaa. Tämän avulla halutaan 

taata varhaiskasvatuksen opettajille aikaa suunnittelutyöhön sekä lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelmien laatimiseen ja arviointiin. 

Seuraavaksi esittelemme varhaiskasvatusta Suomessa ja Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet (2016). Tarkastelemme varhaiskasvatuksen opettajan ammattia pedago-

gisena asiantuntijana ja varhaiskasvatuksen tiimityötä sekä käsittelemme pedagogista 

vastuuta varhaiskasvatuksessa. Opettajien työaikaan liittyvää SAK-aikaa ja työnsuunnit-

telua käsitelemme avaten uutta työaikalakia ja kerromme, mitä varhaiskasvatuksen opet-

tajan työnsuunnittelu tarkoittaa käytännön varhaiskasvatustyössä. Opinnäytetyön tavoit-

teiden esittelyn jälkeen, kerromme tutkimuksellisen osion toteutuksesta. Tulokset, johto-

päätökset ja loppupohdinta esitellään lopussa.  

2 Varhaiskasvatus Suomessa 

Varhaiskasvatus määritellään lapsen suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuk-

sen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Nei-

tola 2017: 25). Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä 

sekä oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa 

ja yhdenvertaisuutta edistävä sekä syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016: 14.) 

Lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen säädetään varhaiskasvatuslaissa. Varhaiskas-

vatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuk-

sena. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 1.) Varhaiskasvatuksen toimintamuodoista ylei-

sin on päiväkodeissa toteutettava ryhmämuotoinen varhaiskasvatus (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016: 17). 
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2.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on Opetushallituksen varhaiskasvatus-

lakiin pohjautuva valtakunnallinen määräys. Päätös on annettu syksyllä 2016 ja paikalli-

sen sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on tullut kaikille varhaiskasva-

tuksen toimijoille velvoittavaksi elokuusta 2017 alkaen. Määräys koskee kunnallisia ja 

yksityisiä päiväkoteja sekä yksityistä perhepäivähoitoa. Uudistuksen lähtökohtana on ol-

lut lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset.  

 

Kuvio 1. Varhaiskasvatussuunnitelman tasot. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 
8–9; Ahonen 2017a: 19–21.)  
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Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ohjaa paikallisia toimi-

joita ja kokonaisuus on kolmitasoinen, kuten kuviosta 1 käy ilmi. Se koostuu valtakun-

nallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuun-

nitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Joissain varhaiskasvatuksen yk-

siköissä voidaan laatia myös yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja käytän-

nön varhaiskasvatustyössä usein laaditaan myös ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuun-

nitelma, vaikka varhaiskasvatuslaki ei sitä edellytä. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016: 8–9.) 

Ahonen (2017a: 19) pitää ryhmäkohtaisten suunnitelmien laatimista edelleen tärkeänä, 

koska se suhteuttaa ryhmän arkeen valtakunnallisen, paikallisen ja mahdollisen yksik-

kökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien 

tavoitteet ja sisällöt. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman yksi keskeisimmistä tehtä-

vistä on toimia arjen pedagogisena työvälineenä. Sen avulla voidaan jäsentää toiminnan 

suunnittelemista, toteuttamista, arvioimista ja kehittämistä kyseisen lapsiryhmän yksilöl-

listen tarpeiden mukaan. Ryhmäkohtaisessa suunnittelussa on hyvä käyttää tukena val-

takunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa esille nostettuja teemoja. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016: 8–9; Ahonen 2017a: 19–21).  

2.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia on laadittu ennenkin, mutta Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden (2016) voimaan astumisen jälkeen, lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelmasta on tullut velvoittava. Se on laadittava jokaiselle päiväkodissa tai per-

hepäivähoidossa olevalle lapselle. Suunnitelma tulee laatia, kun lapsi aloittaa varhais-

kasvatuksessa ja se laaditaan yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2016) on nostettu keskiöön lapsen etu ja hänen yksilölliset tarpeet, osalli-

suus ja lapsen kuuleminen. Lasta kuullaan ikätasoisesti, esimerkiksi kuvakortteja apuna 

käyttäen, ja lapsen ajatukset dokumentoidaan. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet (2016) ei kuitenkaan määrittele millaista rakennetta lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelmassa käytetään. Suunnitelman rakenne on paikallisesti päätettävä asia. 

(Ahonen 2017a: 22.)  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, op-

pimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Kronqvist (2016) on kiteyttänyt, 
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että lapsen varhaiskasvatussuunnitelma kertoo lapsen tarinan. Varhaiskasvatussuunni-

telmasta esimerkiksi selviää, mistä hän tulee, millainen hänen lähiympäristönsä on, mil-

laiset hänen vuorovaikutussuhteensa ovat, millainen hänen suhteensa läheisiin on ja mi-

ten laaja lapsen verkosto on. (Kronqvist 2016: 22.) Edellä mainittujen asioiden lisäksi 

varhaiskasvatussuunnitelmassa lasta kuvataan yksilönä, esimerkiksi mitkä ovat hänen 

lempipuuhiaan kotona ja päivähoidossa. Suunnitelma sisältää myös dokumentteja teh-

dyistä tehtävistä ja projekteista.  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on 

arvioitava ja suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016: 10– 11.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväko-

deissa vastaa varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuuden omaava henkilö. Aiemmin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman on voinut 

laatia myös lastenhoitaja (Ahonen 2017a: 37). 

3 Varhaiskasvatuksen kasvattajat   

3.1 Varhaiskasvatuksen opettaja 

Varhaiskasvatuksen opettaja on henkilö, joka toimii pedagogisena asiantuntijana lasten 

opetuksen, kasvatuksen ja hoidon suhteen. Varhaiskasvatuksen asiantuntijana opetta-

jan työhön kuuluu pedagogisen työn suunnittelu, arviointi ja kehittäminen. Osaaminen 

perustuu koulutuksesta ja ammatillisuudesta saatuun tietoon ja kokemukseen. (Lasten-

tarhanopettajaliitto 2015.) 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määrittelee, kuka 

voi toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Lain 7 §:n mukaan varhaiskasvatuksen opet-

tajan tehtäviin vaaditaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja siihen sisäl-

tyvä varhaiskasvatuksen opettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-

koulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot. Näiden lisäksi var-

haiskasvatuksen opettajan tehtäviin on 15 §:n mukaan pätevä myös henkilö, joka on 

ennen tämän kyseenomaisen lain voimaantuloa suorittanut opintoasteisen sosiaali- tai 

terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai muun kelpoisuuden tuottaneen tutkinnon. 

(Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005.)  
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Päiväkodissa tulee olla vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimi-

valla varhaiskasvatuksen opettajan ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatus-

tehtävissä toimivilla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (Hei-

nonen ym. 2016: 115). Lastentarhanopettajaliitto (2015) korostaa, että kaikilla lapsilla on 

oikeus varhaiskasvatukseen ja pedagogisesti koulutettuun opettajaan.  

3.2 Siirtymäsäädökset  

Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua selkeyttämällä tehtä-

vänimikkeitä ja nostamalla koulutustasoa. Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa työs-

kentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen 

sosionomeja sekä lastenhoitajia. Lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä 

johtajien kelpoisuudet säilyvät nykyisiin tehtäviin. Sama periaate koskee myös henkilöitä, 

jotka opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa. (Uusi varhaiskasvatuslaki n.d.) 

Varhaiskasvatuslain mukaan opiskelemaan hyväksytyn tulee suorittaa opinnot loppuun 

viimeistään 31.7.2023 (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §75).    

Lain voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön mitoitukseen lasket-

tavasta henkilöstöstä vähintään kolmannella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai 

sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Henkilöstöraken-

netta koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2030 jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja 

hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmas-

osalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. (Kuntatyönan-

tajat 2018a.)  

3.3 Varhaiskasvatuksen tiimityö  

Varhaiskasvatuksessa tiimityö eri muodoissaan on vakiintunut työtapa. Työtä tehdään 

tiimeissä, jossa yleisin tiimirakenne on moniammatillinen. Tiimin jäsenenä on varhais-

kasvatuksen opettajia, lastenhoitajia sekä mahdollisesti ryhmään on resursoitu avustaja, 

jos lapsiryhmän rakenne sitä vaatii. Moniammatillisessa tiimissä on mahdollista yhteis-

työn avulla saavuttaa tiedon ja osaamisen kautta jotain sellaista, mihin yksi ihminen ei 

pysty (Mikkola & Nivalainen 2010: 5; Karila & Nummenmaa 2001: 3). Varhaiskasvatus-

tiimin on hyvä pitää tiimipalaveri viikoittain, koska silloin tiimillä on mahdollisuus pysähtyä 

tutkimaan ja arvioimaan lapsiryhmän asioita sekä sitä, mitä tiimissä tapahtuu (Mikkola & 

Nivalainen 2010: 12).  
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Tiimi voidaan määritellä monin eri tavoin ja toisinaan käsitettä käytetään liian kevyesti.  

Tiimin voi määritellä pieneksi ryhmäksi ihmisiä, joilla on riittävästi toisiaan täydentäviä 

taitoja ja taipumuksia. Tiimityön tarkoituksena on jäsenten yhtenäinen työskentely yhtei-

sesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä sovituilla pelisäännöillä. Tiimin jä-

senet ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, tavoitteeseen ja toimintamalliin sekä yh-

teisiin suoritustavoitteisiin. Jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan. Hy-

vin toimivassa tiimissä keskustellaan avoimesti, sovitaan työnjaosta ja vastuualueista 

sekä siinä on toimiva palautejärjestelmä. (Skyttä 2002: 192; Helin 2000: 162; Koivunen 

2009: 192.)  

 

Tiimin on hyvä luoda yhteinen näkemys siitä, miten oma tiimi toimii ja mitä tiimi edellyttää 

jäseniltään. Tiimisopimuksen avulla tiimi voi tehdä näkyväksi ne asiat, joihin jokainen 

tiimin jäsen sitoutuu. (Mikkola & Nivalainen 2010: 15). Tiimin laadukkaasta pedagogii-

kasta päävastuu on varhaiskasvatuksen opettajalla. Hän jakaa osaamistaan ja ohjaa 

muita tiimin kasvattajia pedagogisten menetelmien käyttöön sekä samalla oppii muilta 

kasvattajilta. (Järvinen & Mikkola 2015: 62.)  

 

Varhaiskasvatuksessa tiimi voi olla toiminnassa vain yhden toimintakauden ajan tai sen 

toiminta voin jatkua seuraavalla toimintakaudella. Tiimin jäsenten tietoisuus yhteisestä 

perustehtävästä ja yhdessä sovitut työtavat tekevät ryhmästä oikean tiimin. Tiimin muo-

dostamisen jälkeen on tärkeää saada ryhmä kasvamaan aidoksi tiimiksi nopeasti. On-

nistumista vauhdittaa, jos tiimin jäsenillä on ennestään kokemusta tiimityöstä, mitä usein 

varhaiskasvatuksen kasvattajilla on. (Skyttä 2002: 59; Mikkola & Nivalainen 2010: 5.) 

Toimivalla tiimillä on selkeät tavoitteet toiminnalleen ja jokaiselle tiimin jäsenelle on hyvä 

tarjota mahdollisuuksia osoittaa oma ammattitaitonsa, osaamisensa sekä sitoutumi-

sensa tiimin työskentelyyn. Jokaisen tiimin jäsenen kyky olisi hyvä tuoda yhteiseen käyt-

töön. Tiimin jäseniltä edellytetään hyvää ammattitaitoa, jolloin he voivat yhdessä edistää 

tiimin tavoitteiden toteutumista. Jokaisen tiimin jäsenen kehityksen myötä voidaan vai-

kuttaa myös tiimin kokonaisuuden kehittymiseen. (Heikkilä 2002: 363–364.)  

Koivusen (2009) mukaan lapsiryhmän kanssa työskennellessä on huomioitava tiimin-

jäsenten erilaiset persoonat. Tiimin jäsenillä voi olla myönteisessä mielessä toisiaan ra-

kentavasti täydentäviä toimintatapoja, kuten myös negatiivisesti vaikuttavia toimintata-

poja, jolloin kasvattajat antavat lapsiryhmälle ristiriitaisia viestejä. Parhaimmillaan tiimin-

jäsenet täydentävät toinen toistaan ja tiimityö toimii hyvin.  
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Varhaiskasvatuksessa jokaisen kasvattajan tärkein työväline on kasvattaja itse. Kasvat-

tajalla on vastuu oman ammattitaidon kehittämisestä, sitoutumisesta yhteisiin tavoittei-

siin sekä päämääriin. Jokaisen kasvattajan erityisosaamisen ja vahvuuksien hyödyntä-

minen on tärkeää tiimityössä. Ammatillisuus sekä pedagogiikka vahvistuvat yhdessä 

keskustelemalla työtavoista ja lapsiryhmän tarpeista. Laadukas pedagogiikka sisältää 

vastuun hyvästä kasvuilmapiiristä, jonka perustana on toimiva tiimi. Tiimin kaikilla kas-

vattajilla on vastuu siitä, että hyvä pedagogiikka toteutuu päivittäin. (Järvinen & Mikkola 

2015: 59–62.)  

3.4 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus  

Virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu työaikaa koskevista erityismääräyksistä, joilla 

halutaan muun muassa turvata opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, valmistelu- ja arvi-

ointiaika (Lastentarhanopettajan työaikaa koskevat erityismääräykset 2010: 3). 1.5. 2018 

voimaan tulleen uuden työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan lastentarhanopettajan työ-

aikaan 38 h 45 min sisältyy SAK-aika, joka on varhaiskasvatuksen opettajan työajasta 

13 % eli 5 tuntia viikossa. Työaikaresurssi on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisuudes-

saan lapsiryhmän ulkopuoliseen suunnitteluun. Uuden sopimusmääräyksen mukaan 

tämä työaikaresurssi on tarkoitettu päiväkodin johtajille, varhaiskasvatuksen opettajille 

sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajille lapsiryhmän ulkopuolelle tekemiin suunnitte-

luihin.  Edellä mainittujen ammattiryhmien työaika tulee suunnitella niin, että työvuoro-

luetteloon varataan kulloinkin riittävä aika lapsiryhmän ulkopuolella oleviin tehtäviin. 

(KVTES 2018–2019 n.d.)  

Konkreettisesti lapsiryhmän ulkopuolinen suunnittelu sisältää esiopetuksen ja varhais-

kasvatuksen opetus- ja kasvatustyön pedagogisen suunnittelun, arviointi- ja kehittämis-

tehtävien tekemisen sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. SAK-

aika varataan yksikön sekä oman lapsiryhmän pedagogisen toiminnan suunnitteluun, 

arviointiin ja kehittämiseen ja toiminnan valmisteluun. SAK-ajan lisäksi tulee varata riit-

tävästi aikaa vanhempien tapaamisiin, kuten myös moniammatilliseen yhteistyöhön ja 

asiantuntijatyöhön. (KVTES 2018–2019 n.d.)  

Aiemmin varhaiskasvatuksen opettajan suunnitteluaika oli noin 8 % tarkoittaen 3 h 15 

min työajasta. Sisällöltään työnulkopuoliseen suunnitteluun kuului toiminnan yhteistä 

suunnittelua, oman lapsiryhmän toiminnan suunnittelua sekä valmistelua, ja suunnittelu-

aika sisälsi myös ajan vanhempien tapaamiseen. Esiopetuksesta vastaavalle opettajalle 
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tuli varata edellä mainittujen asioiden lisäksi aikaa opetussuunnitelmien laatimiseen sekä 

lapsi- ja ryhmäkohtaisen esiopetussuunnitelman tekemiseen. (Lastentarhanopettajan 

työaikaa koskevat erityismääräykset 2010: 3–4.) Valppu-Virenius on tarkastellut Helsin-

gin yliopiston tutkimusaineistoa hankkeesta Koulutuksesta valmistuminen ja työssä py-

syminen lastentarhanopettajan työuralla ja havainnut, että viikoittain tapahtuvan oman 

pedagogisen työn suunnittelun ja valmistelun olleen varsin vähäistä vuonna 2012. Vii-

koittainen lapsiryhmän ulkopuolella tapahtuva suunnittelu on ollut aineiston mukaan kes-

kimäärin 1 h 22 min. (Valppu-Virenius 2013: 35.)  

4 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka  

Uusi varhaiskasvatuslaki on nostanut esille varhaiskasvatuksen pedagogisen luonteen, 

ja tätä linjausta täsmentää velvoittava asiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2016). Pedagogiikalla tarkoitetaan erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen 

tietoon perustuvaa, mutta myös monitieteiseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdet-

tua ja ammattihenkilöstön toteuttamaa tavoitteellista sekä suunnitelmallista toimintaa. 

Toiminnan tavoitteena on lasten hyvinvointi ja oppiminen. Pedagogiikka näkyy monessa 

eri osassa varhaiskasvatusta: toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasvatuk-

sen, hoidon ja opetuksen kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasva-

tuksessa edellyttää kasvattajilta yhteistä ymmärrystä siitä, millä tavoilla lasten oppimista 

ja hyvinvointia voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016: 20.) Pedagogiikan toteuttaminen ja toteutuminen vaatii suunnit-

telutyötä.  

4.1 Varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelutyö 

Aiemmin varhaiskasvatuksen suunnittelutyössä painottui toimintatuokioiden suunnittelu, 

mitä ohjasi hallinnolliset ohjeet. Suunnittelun tausta-ajatuksena ei ollut niinkään lasten 

yksilökohtaiset tarpeet vaan enemmänkin ryhmän toiminnan ulkoiseen organisointiin pai-

nottaminen. (Peltonen 2011: 3.) Tuokiot seurasivat toinen toisiaan ja lähes kaikki päivä-

kodin tavoitteellinen toiminta oli rakennettu niiden varaan. Tämä aiheutti kritiikkiä, koska 

tuokioiden sisältö oli aikuislähtöinen.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on tuonut muutoksen aikuislähtöisyy-

teen, koska siinä korostetaan toiminnan suunnittelussa kokonaisvaltaisuutta ja lapsen 
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osallisuutta, jota voidaan pitää yhtenä kriteerinä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteut-

tamiselle (Vlasov ym. 2018: 74). Varhaiskasvatuksen opettajan tulisi suunnitella toimin-

taa siten, että se edistää lapsen oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. 

Lasten omaehtoinen ja yhdessä kasvattajien kanssa suunniteltu sekä kasvattajien suun-

nittelema toiminta täydentävät toisiaan. (Ahonen 2017a: 132–133.) On tärkeää huomi-

oida, että kaikkien lapsiryhmässä työskentelevien kasvattajien havainnot huomioidaan 

suunnittelussa sekä myös se, että kaikki ovat tietoisia suunnitelmista (Jaakkola 2018: 

23). Vaikka varhaiskasvatuksen opettaja onkin vastuussa toiminnan suunnittelusta ja ar-

vioinnista, osallistuu koko moniammatillinen työyhteisö suunnittelutyöhön ja laadukkaan 

pedagogiikan toteutumiseen.  

Niin suunnittelu- kuin arviointityö ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen opettajan työtehtä-

viä. Säännöllinen, monipuolinen ja johdonmukainen arviointi ohjaa määrällisesti ja laa-

dullisesti korkeatasoisen pedagogiikan toteutumista, ja on hyödyksi myös pedagogiikan 

ja kasvatustoiminnan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen suun-

nittelu, arviointi ja kehittäminen muodostavat lähtökohdan laadukkaan varhaiskasvatuk-

sen toteuttamiselle. (Neitola 2017: 26; Vlasov ym. 2018: 25, 62). Ahonen (2017a) linjaa, 

että varhaiskasvatuksen opettajalle tulee turvata aikaa suunnittelutyöhön, jotta hän osaa 

huomioida ryhmän lasten erilaiset tarpeet. Myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmien 

laatimiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen on varattava riittävästi aikaa (Ahonen 2017a: 

39).  

Tähän tarpeeseen on uusi työehtosopimus vastannut. Rouvinen (2007) on tutkinut var-

haiskasvatuksen opettajan työtä, ja yhtenä tutkimuksen osana tutkittiin suhtautumista 

suunnitteluun. Tutkimuksen mukaan suunnittelun merkitystä korostetaan, koska se on 

olennainen osa varhaiskasvatuksen opettajan työtä. Tutkimuksen tuloksista kuitenkin il-

menee, että suunnittelun asema ja arvostus on vaihtelevaa, ja varsinkin kirjalliseen suun-

nitteluun suhtaudutaan toisinaan negatiivisesti. (Rouvinen 2007: 148.) Varhaiskasvatuk-

sen opettajien pedagogisen suunnittelun sekä arviointi- ja kehittämistehtävien määrä on 

varhaiskasvatuslain velvoitteiden myötä lisääntynyt, koska varhaiskasvatussuunnitel-

mien laatiminen on määrätty lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi. 

(Kuntatyönantajat 2018b.)  
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4.2 Varhaiskasvatuksen opettajan ja tiimin pedagoginen vastuu  

Varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen vastuu nähdään kokonaisvaltaisena vas-

tuuna lapsen hyvinvoinnista. Se sisältää vastuun kasvatus- ja opetustyön lisäksi myös 

vastuun lasten hoivasta, sekä erityiskasvatukseen liittyvät tehtävät lukeutuvat varhais-

kasvatuksen opettajan pedagogiseen vastuuseen. Lisäksi vastuu varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden noudattamisesta koetaan varhaiskasvatuksen opettajien pedago-

giseksi vastuuksi. (Happo 2006: 141–142.)  

 

Varhaiskasvatustiimillä on yhteinen pedagoginen vastuu. Varhaiskasvatuksen opettajat, 

jotka toimivat työssään pedagogisina asiantuntijoina, kantavat pääsääntöisesti vastuun 

pedagogisesta toiminnasta, mutta vastuuta jaetaan myös tiimin kesken. Moniammatilli-

nen varhaiskasvatustiimi työskentelee yhdessä ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti. (Jo-

kinen 2012: 49–55; Juntunen 2018: 38.) Pedagogista vastuuta voidaan lähestyä myös 

pedagogisen johtajuuden näkökulmasta. Fonsénin (2014) mukaan varhaiskasvatusor-

ganisaatiossa pedagogista laatua tavoitellaan pedagogisella johtajuudella, mikä pitää si-

sällään ilmiön eri tasoja. Varhaiskasvatuksen opettaja on osallisena varhaiskasvatuksen 

laadun toteutuksessa, kun hän vastaa yhden lapsiryhmän pedagogisesta toiminnasta. 

Näin varhaiskasvatuksen opettaja on osallisena pedagogisessa johtajuudessa. (Fonsén 

2014: 65, 184, 194–195.)  

4.3 Dokumentointi osa varhaiskasvatustiimin työtä  

Pedagoginen dokumentointi on määritelty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2016) keskeiseksi varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehit-

tämisen menetelmäksi. Dokumentointi nähdään jatkuvana prosessina, missä havainnot, 

dokumentit ja niiden vastavuoroinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta 

toiminnasta. Pedagogisen dokumentoinnin katsotaan tuottavan tärkeää tietoa lasten elä-

mästä, ja yksittäisten dokumenttien avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella 

heidän oppimistaan ja kehitystä. Lasten tiedot, taidot, kiinnostuksen kohteet sekä tarpeet 

tulevat näkyviksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat varhaiskasvatuksen opet-

tajien toiminnan suunnittelun perusta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 

37.)  

Käytännössä pedagoginen dokumentointi tarkoittaa muistiinpanoja, haastatteluita, las-

ten kertomuksia, piirroksia ja toiminnasta kuvattuja videoita. Pedagoginen dokumentointi 
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tallettaa, kuljettaa ja avaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista eri näkökulmista. Peda-

goginen dokumentointi tuottaa monenlaista tietoa lapsesta, ja näiden tietojen yhteen pu-

nominen suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi varhaiskasvatukseksi on opettajan vas-

tuulla. Pedagogisen dokumentoinnin punainen lanka on varhaiskasvatuslain määritte-

lemä jokaisella lapselle tehtävä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. (Rinta-

korpi 2016: 400; Rintakorpi 2017: 28.)  

Tulee huomioida, että pedagogiseen dokumentointiin osallistuu koko yhteisö tarkoittaen 

varhaiskasvatuksen opettajan lisäksi muita varhaiskasvatustiimin kasvattajia sekä van-

hempia (Rintakorpi 2017: 28).  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016: 37) 

osallisuus on nostettu keskiöön, ja pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja 

huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Rintakorpi 

(2017: 28) korostaa, että lapsi ja vanhemmat ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja tätä 

tulee hyödyntää siinä, mitä varhaiskasvatuksessa tehdään.  

5 Opinnäytetyön tarkoitus 

Toteutamme opinnäytetyön yhteistyössä Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen 

kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä varhaiskasvatustiimien näkemyksiä var-

haiskasvatuksen opettajien SAK-ajan käytöstä. Opinnäytetyön avulla selvitämme nykyi-

siä toimintatapoja, tuomme esille hyviä toimintatapoja ja -malleja sekä mahdolliset kehit-

tämiskohteet. Tutkimuskysymyksemme ovat: 

1) Millaisia käytäntöjä eri varhaiskasvatuksen tiimeillä on opettajien suunnitteluajan to-

teutuksessa? 

- Mitkä asiat toimivat nykyisessä käytännössä hyvin? 

- Mitä asioita pitäisi kehittää suunnitteluajan käytössä?  

Siitä huolimatta, että SAK-aika on varhaiskasvatuksen opettajien työaikaan kuuluva oi-

keus, halutaan opinnäytetyössä tuoda esille varhaiskasvatustiimin näkemys eikä aino-

astaan opettajien näkemys. Käytännön varhaiskasvatustyö tapahtuu moniammatillisissa 

tiimeissä ja toimiva tiimi on työyhteisön ja lasten etu.  
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Opinnäytetyö toteutetaan Hakunila-Tikkurilan alueen kahteen varhaiskasvatusyksik-

köön, joilla on yhteinen esimies. Kahden varhaiskasvatusyksikön osallistuminen mah-

dollistaa tiimien välillä erilaisten toimintatapojen vertailun sekä tiedonvaihdon hyväksi 

koetuista toimintatavoista. Tutkimuksellinen osio toteutetaan yhteistyössä kolmen var-

haiskasvatustiimin kanssa, joista kahdessa tiimissä on neljä jäsentä ja yhdessä kolme 

jäsentä. Tiimejä ei ole nimetty edes peitenimin opinnäytetyöraporttiin anonymiteetin säi-

lyttämiseksi. Opinnäytetyön tulokset kuitenkin esitellään osallistujille ja heidän esimie-

helleen käyttäen tiimeistä oikeita nimiä. Osallistuvat tiimit on valittu johtoryhmän kokouk-

sessa ja tiimit ovat saaneet itse vaikuttaa siihen, osallistuvatko ne opinnäytetyöhön.  

Opinnäytetyön toissijaisena tavoitteena pidämme sitä, että varhaiskasvatustiimien ym-

märrys SAK-ajasta saattaa lisääntyä opinnäytetyöprosessin aikana. Jos näin tapahtuu, 

voidaan sitä pitää tiimien toiminnan kannalta hyödyllisenä asiana. Opinnäytetyöhön osal-

listuminen tarjoaa osallistuville tiimeille mahdollisuuden keskustella tiimin toimintakult-

tuurista. Lapsiryhmän ulkopuolisen suunnitteluajan lisääntyminen varhaiskasvatuksen 

opettajien työajassa on alle vuoden vanha uudistus, jonka johdosta yksiköiden sekä tii-

mien toimintamallit voivat olla vasta kehitteillä.  

Opinnäytetyön tutkimuksellisesta osiosta on rajattu pois esimiehen näkökulma ja opin-

näytetyö toteutetaan työntekijänäkökulmasta. Tutkimuksellisen osion lähestymistavan 

ollessa työntekijälähtöinen, on esimiehen sekä varhaiskasvatusalueen päällikön mah-

dollista saada tietoa työntekijöiden näkökulmasta. Toivomme tulosten niin ikään hyödyt-

tävän esimiesten työnsuunnittelua. Opinnäytetyön tekijät ovat ulkopuolisia, puolueetto-

mia ja eettisiä tutkimusperiaatteita noudattavia sosiaalialan opiskelijoita. Tämän voidaan 

katsoa lisäävän tutkimustulosten luotettavuutta Vantaan varhaiskasvatuksen näkökul-

masta.  Opinnäytetyön tulokset esitellään talon kokouksessa osallistujille sekä muille yk-

sikön työntekijöille. Valmis opinnäytetyö lähetetään sähköpostilla yhteistyöyksiköiden 

esimiehelle, alueen varhaiskasvatuspäällikölle sekä Vantaan kaupungin kirjaamoon, ku-

ten tutkimusluvassa edellytettiin.  

6 Opinnäytetyön tutkimuksellisen osion toteutus 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, ja kohdetta pyritään tutkimaan mahdol-

lisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavat 
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saavat äänensä ja omat näkökulmansa kaikkien nähtäväksi. (Hirsjärvi & Remes & Saja-

vaara: 2009: 161–164.) Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla haluamme tuoda esille opin-

näytetyöhön osallistuvien varhaiskasvatustiimien ajatuksia opinnäytetyön aiheeseen liit-

tyen. Tutkimuslupa opinnäytetyölle on myönnetty marraskuussa 2018. Opinnäytetyön 

aineistonkeruumenetelmäksi olemme valikoineet sähköisen alkuselvityksen sekä tee-

mahaastattelun, joka toteutuu ryhmähaastatteluiden muodossa.   

6.1 Opinnäytetyön eettiset periaatteet  

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luetettavaa sekä sen tulokset 

uskottavia ainoastaan silloin, kun tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön 

edellyttämällä tavalla. Hyvä tieteellinen käytäntö perustuu tutkijayhteisön itsesäätelyyn 

sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (n.d.) mu-

kaan kaikissa tutkimuksissa tulee noudattaa heidän laatimiaan ohjeita. Tutkimusta kos-

kevia hyvän tieteellisen käytännön eettisiä periaatteita on heidän mukaansa yhdeksän 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6–7.) Oman opinnäytetyömme kannalta kes-

keisiksi nostimme näistä yhdeksästä yleisen huolellisuuden, tarkkuuden ja rehellisyyden, 

sekä muiden tekemien töiden kunnioittamisen. Näitä edellä mainittuja tutkimuseettisiä 

periaatteita noudatimme huolellisella opinnäytetyön suunnittelulla, aikaisempiin tutki-

muksiin tutustumisella, huolellisilla sekä tarkoilla lähdeviittauksilla ja asianmukaisella 

lähdeluettelolla.  

Kaikkea tutkimusta koskevien eettisten periaatteiden lisäksi Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta (n.d.) on listannut erikseen vielä ihmistieteiden tutkimusta koskevia eettisiä peri-

aatteita. Nämä periaatteet on jaoteltu kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat tutkittavien 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen, sekä yksityisyys 

ja tietosuoja. Talentian (2017) sosiaalialan ammattihenkilön eettisissä ohjeissa painote-

taan ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja jokaisen yksilön itsemääräämisoikeutta. Tutustuimme 

kaikkiin edellä mainittuihin eettisiin ohjeistuksiin ja sitouduimme noudattamaan opinnäy-

tetyössämme näitä sosiaalialaa koskevia ohjeita ja periaatteita. Opinnäytetyölle myön-

netty tutkimuslupa myös edellytti noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita.  

6.2 Alkuselvitys sähköisen kyselylomakkeen avulla  

Laadullisen tutkimuksen yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä on kysely. Kyse-

lyn idea on hyvin yksinkertainen. Sen avulla voidaan selvittää mitä ihminen ajattelee tai 
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miksi hän toimii tietyllä tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2012: 71–72.) Hirsjärven ym. (2009). 

mukaan kyselyn etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla voidaan tarvittaessa kerätä 

hyvin laaja tutkimusaineisto. Tutkijalle kyselytutkimusmenetelmä on mieluinen, sillä se 

säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Opinnäytetyömme alkuselvityksen osallistuja-

määrä ei ollut laaja, mutta koimme tärkeäksi selvittää ennen ryhmähaastatteluita osallis-

tujien ajatuksia aiheesta, ja sähköinen alkuselvitys oli nopein tapa toteuttaa se.  

Kyselytutkimuksen heikkoina puolina voidaan pitää sitä, ettei voida olla varmoja, kuinka 

vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 2009: 195.) Opinnäy-

tetyöhömme osallistuneet tiimit olivat itse saaneet päättää osallistumisestaan. Tiimit oli-

vat tietoisia siitä, että tulevat osallistumaan sähköiseen alkuselvitykseen sekä ryhmä-

haastatteluihin. Alkuselvitys ei myöskään ollut meidän ainoa aineistonkeruumenetelmä. 

Huolellisesti suunnitellun kyselylomakkeen avulla voidaan selvittää melko konkreettisia 

sekä yksisellitteisiä ilmiöitä (Hirsjärvi & Hurme 2009: 37). Sähköisen kyselylomakkeen 

laadinnassa pidimme lähtökohtana sitä, että siihen vastaaminen on helppoa ja nopeaa. 

Toivoimme tämän nostavan vastausaktiivisuutta.  

Sovimme yhteistyöyksiköiden esimiehen kanssa, että jokaisesta tiimistä toimi yhteys-

henkilönä varhaiskasvatuksen opettaja. Lähetimme heille sähköpostin saatekirjeen kera, 

jossa kerroimme tarkemmin opinnäytetyöstämme, ehdotukset ryhmähaastatteluiden 

ajankohdista sekä linkin sähköiseen alkuselvitykseen, jonka olimme laatineet. Yhteys-

henkilö vastasi kyselylinkin jakamisesta muille tiiminjäsenille. Sähköinen alkuselvitys laa-

dittiin Microsoft Forms -ohjelmalla, ja alustava vastausaika oli 15.–23.1.2019. Piden-

simme vastausaikaa 25.1.2019 asti. Osallistujat saivat vastata alkuselvitykseen työ-

ajalla.  

Alkuselvityksen tarkoituksena oli kerätä tietoa ennen ryhmähaastatteluita. Osallistujien 

henkilötietoja ei kerätty. Halusimme alkuselvityksen avulla selvittää tiimin jäsenten taus-

tatietoja, tiimirakennetta ja tiimin jäsenten ajatuksia opinnäytetyön aiheeseen liittyen. 

Tarkoituksena oli innostaa osallistujia opinnäytetyön aiheeseen ja tuleviin ryhmähaastat-

teluihin. Alkuselvityksen kysymykset on esitetty liitteessä 1. Microsoft Forms -ohjelma 

kokosi vastaukset, josta ne sai suoraan syötettyä Exceliin, joka helpotti vastausten kä-

sittelemistä ja analysointia. Excelin avulla oli mahdollista luoda graafisia esityksiä vas-

tauksista, jonka koimme helpottavan vastausten analysointia.  
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6.3 Ryhmähaastattelut 

Hirsjärven ym. (2009: 210) mukaan ryhmähaastattelu toimii tehokkaana tiedonkeruun 

muotona, koska samanaikaisesti saadaan tietoja useammalta henkilöltä yhtä aikaa. 

Haastattelussa ollaan vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, ja tämän myötä aineiston-

keruu haastattelun avulla on hyvin joustava menetelmä. Päädyimme valitsemaan ryh-

mähaastattelun toiseksi aineistonkeruumenetelmäksi, koska se on joustavuutensa li-

säksi myös tehokas menetelmä.  

Ryhmähaastatteluiden suuntaa antava kysymysrunko muodostettiin sähköisen alkusel-

vityksen tulosten analysoinnin jälkeen. Alkuselvitys tuotti tietoa siitä, mitä aiheita kannat-

taa syventää ryhmähaastatteluissa tarkentavin kysymyksin. Pääteemoiksi valikoitui Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) vaikutus varhaiskasvatustiimien työhön ja 

opettajien SAK-aika, ja siihen liittyvät alateemat, jotka on esitelty liitteessä 2. Halusimme 

syventää teemojen kautta ymmärrystämme Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2016) vaikutuksista sekä lisätä ymmärrystämme varhaiskasvatuksen opettajien SAK-

ajan vaikutuksista varhaiskasvatustiimien työhön. SAK-aikaa koskevat alateemat liittyi-

vät erilaisiin toimintatapoihin, SAK-ajan esteisiin ja siihen, mikä mahdollistaa SAK-ajan 

toteutumisen. Ryhmähaastatteluiden avulla oli tarkoitus koota tiimien kehitysehdotuksia. 

Alkuselvityksen analysoinnin jälkeen päädyimme tarkentaviin kysymyksiin liittyen SAK-

ajan merkitsemistä työvuoroluetteloon ja tarkentaviin kysymyksiin koskien tiimityötä.  

Ryhmähaastatteluita oli kahden yhteistyötiimin kanssa kaksi ja yhden tiimin kanssa pi-

dettiin yksi haastattelu. Ryhmähaastattelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia, ja kaikki 

haastattelut pidettiin keskipäivällä lasten lepohetken aikaan yhteistyöyksiköiden tiloissa. 

Ryhmähaastattelun alussa kerroimme osallistujille nauhoittavamme haastattelut kah-

della eri tallennuslaitteella, jonka jälkeen litteroimme eli kirjoitamme puhtaaksi tallenteet, 

kuten Hirsjärvi ym. (2009: 222) suosittelee tehtäväksi. Litteroinnin jälkeen äänitallenteet 

poistettiin. Litteroimme koko haastatteluaineiston, mutta jätimme litteroinnista pois pu-

heessa käytetyt täytesanat. Litteroinnin jälkeen koodasimme teemoittain aineiston. Tee-

moittelu nähdään yhtenä laadullisen tutkimuksen analyysitapana ja siinä painottuu mitä 

kaikkea teemasta on sanottu. Kyseessä on laadullisen aineiston pilkkominen ja ryhmit-

tely erilaisten aiheiden mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2012: 93.) 
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Hirsjärven ym. (2009: 208) mukaan haastattelija huolehtii, että haastatteluun osallistuvat 

pysyvät annetuissa teemoissa, ja että teemat ovat haastateltavien tiedossa. Teema-

haastattelussa huomioidaan ihmisten tulkinnat asioista, jotka ovat keskeisiä. Lisäksi 

siinä otetaan huomioon se, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & 

Hurme 2009: 48).  

Haastatteluaika oli rajattu 30 minuuttiin, minkä johdosta meidän haastattelijoiden oli tär-

keää ennen haastatteluita sopia yhdessä teemat haastatteluille. Pohdimme etukäteen 

keinoja viedä keskustelu takaisin teemaan, jos keskustelu poikkeaisi annetusta tee-

masta.  Teemahaastattelun yhtenä etuna voidaan pitää sitä, että siinä on mahdollista 

liikkua joustavasti ilman tiukkaa etenemisreittiä, vaikka teemat ovat kaikille haastatelta-

ville samoja (Hirsjärvi & Hurme 2009: 48). Haastattelun etuna voidaan nähdä myös se, 

että osallistuvilla henkilöillä on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa asiasta (Tuomi 

& Sarajärvi 2012: 74). Opinnäytetyöhömme osallistuneilla varhaiskasvatuksen opettajilla 

ja lastenhoitajilla on kokemusta varhaiskasvatustiimissä suunnittelusta ja arvioinnista.  

7 Tulokset ja johtopäätökset 

Litteroimme opinnäytetyön tulokset huolellisesti, jonka jälkeen teemoittelimme aineiston 

esille nousevien teemojen mukaan. Teemat, jotka nousivat esille, olivat tiimityö, osaami-

sen jakaminen, suunnitteluaika, työvuorot ja lapsiryhmän ensisijaisuus. Alkuselvityksen 

avulla saimme selville asioita, mitä ryhmähaastattelut syvensivät. Tämän takia pidimme 

alkuselvityksen käyttöä tärkeänä. Opinnäytetyön tulokset olemme jakaneet alkuselvityk-

sestä ja ryhmähaastatteluista nousseiden teemojen mukaisesti.  

7.1 Alkuselvitys 

Sähköinen alkuselvitys tehtiin Microsoft Forms –ohjelma avulla, ja kyseiseen Internet-

kyselyyn vastasi anonyymisti kahdeksan kasvattajaa. Olemme tyytyväisiä vastausaktii-

visuuteen, koska vain kolme jätti vastaamatta alkuselvitykseen. Kysymysasettelussa 

kiinnitimme huomiota siihen, että saamme ennen ryhmähaastatteluita tarkempaa tietoa 

varhaiskasvatustiimeistä sekä heidän käsityksiä aiheeseen liittyen. Vastauksia käytettiin 

ryhmähaastattelurungon muodostamisen apuvälineenä. Alkuselvityksen kysymykset 

löytyvät liitteestä 1. 
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Ensimmäisenä alkuselvityksessä selvitettiin tiimin jäsenten taustatietoja. Kasvattajien 

koulutustausta jakaantui seuraavasti: kolme lähihoitajaa, yksi päivähoitaja, kolme am-

mattikorkeakoulusta valmistunutta varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi yliopistosta val-

mistunut varhaiskasvatuksen opettaja (kasvatustieteen kandidaatti). Kaikilla kasvattajilla 

on lain mukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus toimia varhaiskas-

vatuksessa (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

272/2005).  

Varhaiskasvatusta koskevassa julkisessa keskustelussa on viime aikoina nostettu esille 

pätevän henkilökunnan saatavuus ja siihen liittyvät haasteet. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö on vastannut haasteeseen sopimalla tuhannen aloituspaikan lisäämisestä varhais-

kasvatuksen opettajien koulutukseen yliopistoissa. Lisäykset on tarkoitus toteuttaa vuo-

teen 2021 mennessä (Tuhat uutta lastentarhanopettajaa 2017). Opinnäytetyöhön osal-

listuneiden tiimien tilanne on varhaiskasvatusalaan nähden hyvä, koska kaikilla on am-

matillinen pätevyys ja jokaisesta tiimistä löytyy pätevä varhaiskasvatuksen opettaja.  

Alkuselvitykseen vastanneista neljä kasvattajaa toimii lastenhoitajana ja neljä varhais-

kasvatuksen opettajana. Vastauksista on havaittavissa varhaiskasvatuksen tiimiraken-

teiden moniammatillisuus. Varhaiskasvatuksessa työskentelee eri koulutustaustan 

omaavia henkilöitä, joiden ammatillinen asiantuntijuus on eri tavoin painottunutta. (Koi-

vunen 2009: 192; Karila & Nummenmaa 2001: 40). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa selvityksessä koskien varhaiskasva-

tuksen henkilöstöä, vastaajajoukon työkokemuksen määrä jakautui melko tasaisesti, 

minkä johdosta aineiston voitiin katsoa edustavan hyvin varhaiskasvatushenkilöstöä. Ky-

selyyn vastasi yhteensä 282 kunnasta 13 290 varhaiskasvatuksessa työskentelevää 

kasvattajaa. Viidenneksellä vastaajista oli alan työkokemusta 5–10 vuotta. (Eskelinen & 

Hjelt 2017: 13, 19.) Opinnäytetyömme alkuselvitykseen vastanneiden työkokemus ja-

kaantuu 0,5–20 vuoden välille. Heidän keskimääräinen työkokemuksensa on 6 v 8 kk. 

Opinnäytetyömme vastaajajoukko on hyvin samanlainen kuin valtakunnallisessa selvi-

tyksessä, verrattaessa vastaajien keskimääräistä työkokemusta valtakunnalliseen selvi-

tykseen. 

Lisäksi alkuselvityksessä selvitettiin, kuinka kauan kasvattajat olivat toimineet tiimissään. 

Viisi kahdeksasta kasvattajasta kertoi toimineensa tiimissään puoli vuotta ja kolme vas-
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taajaa oli toiminut tiimissään jo viime toimintakaudella. Tiimin rakentamisessa tulisi huo-

mioida, että tiimille tulee antaa mahdollisuus kehittyä rauhassa ja riittävän pitkään. Yh-

teisten toimintatapojen kehittyminen ja riittävän rentoutuneen työskentelyilmapiirin muo-

dostuminen vie aikaa. (Heikkilä 2002: 59.) 

On tarpeen korostaa, että alkuselvityksessä selvitettiin varhaiskasvatustiimin kasvatta-

jien näkemyksiä opettajan SAK-aikaan liittyen. On aiheellista pohtia tuloksen luotetta-

vuutta, koska vain varhaiskasvatuksen opettaja itse tietää paikkaansa pitävästi, miten 

SAK-aika on toteutunut, mikä on estänyt tai mikä estää sen toteutumisen.  Osallistunei-

den kasvattajien näkemyksen mukaan, varhaiskasvatuksen opettajien SAK-aika toteu-

tuu vaihtelevasti. 

Kyllä ja Ei. Ajoittain on tilanteita jolloin SAK-aika jää vajaaksi, mutta enimmäkseen 
toteutuu. (Anonyymi) 

Yli puolet kasvattajista (5/8) kertoo, ettei varhaiskasvatuksen opettajan lakisääteinen 

SAK-aika, 5 tuntia viikossa, toteudu heidän tiimissään, kun taas kolmen vastaajan mu-

kaan heidän tiimissään opettajan SAK-aika toteutuu. Pyydettäessä kertomaan omin sa-

noin, mitkä ovat esteitä opettajan SAK-ajan toteutumiselle, ilmenee vastauksista lapsi-

ryhmän tarpeiden menevän SAK-ajan edelle. Tämä mainittiin puolessa vastauksista.  

Pääsääntöisesti toteutuu. Suunnittelu tapahtuu lapsiryhmän sallimissa rajoissa. 
Henkilökunnan ollessa pois/lasten tarvitessa suunnitteluaika siirtyy. (Anonyymi) 

Työaikalaki velvoittaa, ettei SAK-aikaa merkitä sellaiseen ajankohtaan, jolloin lapsiryh-

mässä tarvitaan pedagogista asiantuntijuutta erityisen paljon (Kuntatyönantajat 2018b). 

Tulee huomioida, ettei esimerkiksi kasvattajien äkillisille poissaoloille voida mitään. Jos 

henkilökuntaa puuttuu, varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista työpanosta tarvitaan 

lapsiryhmässä.  

Vastauksista ilmenee, että tiimien kesken on eroja siinä, onko varhaiskasvatuksen opet-

tajan SAK-aika tiimin tiedossa. Toimivassa tiimissä on avoin keskustelukulttuuri (Koivu-

nen 2009: 192). Kuusi kasvattajaa kertoo tiiminsä sopineen yhdessä ajankohdan, milloin 

ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja pitää SAK-aikaa. Tätä voidaan pitää tiimin toimi-

vuuden kannalta positiivisena asian, koska asiasta on sovittu yhdessä tiiminä. Kahden 

kasvattajan mukaan asiasta ei ole sovittu yhdessä tiimin jäsenten kesken. Kaikkien kah-

deksan kasvattajan mielestä tiimin toimivuuden kannalta paras ajankohta opettajan 

SAK-ajalle on lasten lepohetki.   
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Lasten päiväuniaika. (Anonyymi)  

Heistä kahden kasvattajan mukaan opettajan SAK-ajan voisi pitää myös aamupäivällä, 

jos lapsiryhmän lukumäärä sallii sen. Kaksi kasvattajaa mainitsee, että hyvä ajankohta 

varhaiskasvatuksen opettajan SAK-ajan pitämiselle voi olla myös lepohetken jälkeinen 

työaika.  

Tutkimusluvassa velvoitettiin alkuselvitykseen sisällytettävän kysymys, jolla selvitetään 

SAK-ajan hyödyntämistä toimintayksikön pedagogiikan ja laadun kehittämisessä. Kuu-

den vastaajan mukaan varhaiskasvatuksen opettajan SAK-aikaa hyödynnetään peda-

gogiikan ja laadun kehittämisessä. Kasvattajien kertoman mukaan SAK-aikaa hyödyn-

netään muun muassa yksikön toiminnan suunnittelussa ja käydään keskustelua peda-

gogiikasta. 

Me opettajat käytämme SAK aikaa suunnitteluun, asioiden selvittelyyn, uuden op-

pimiseen ja laadun varmistamiseksi. (Anonyymi) 

Kahdessa vastauksessa mainitaan varhaiskasvatuksen opettajien omat tiimipalaverit, 

joissa kehitetään toimintayksikön pedagogiikkaa. Työehtosopimuksen mukaan opetta-

jien tiimipalaverit luetaan yhteistyötehtäviin, joihin tulee varata aikaa SAK-ajan lisäksi. 

Sama pätee myös moniammatilliseen yhteistyöhön, joista mainittiin esimerkiksi johtoryh-

män kokoukset. (Kuntatyönantajat 2018b.) Huomionarvoista on myös yhdessä vastauk-

sessa esille nostettu toimintayksikön varhaiskasvatuksen opettajien yhteistyö ja ideoiden 

jakaminen, jota toivottiin olevan enemmän. Asiantuntijoiden yhteistyön avulla on mah-

dollista tiedon ja osaamisen kautta saavuttaa ja synnyttää jotain, mihin yksi ihminen ei 

pysty (Karila & Nummenmaa 2001: 3). 

7.2 Tiimityö ja osaamisen jakaminen 

Haastatteluissa nousi esille tiimin kaikkien kasvattajien näkemyksen tärkeys lapsiin liit-

tyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen opettaja laatii lapsiryhmän lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmat huomioiden tiimin muiden kasvattajien näkemykset ja havainnoinnit lap-

sesta. Havainnointia voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä tapana kehittää varhaiskasva-

tuksen lapsiryhmän toimintaa. Kasvattajien havainnoinnin avulla voidaan kohdentaa tie-

toa pedagogisten ratkaisujen toimivuudesta yksittäisen lapsen tai ryhmän tasolla. (Aho-

nen 2017a: 143.)  
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Yleensä ennen vasua me käydään meijän tiimissä läpi sitä kyseistä lasta kenestä 
on tulossa vasu ja kaikki me havainnoidaan yhdessä niit asioita. (Anonyymi) 

Ja mä kirjaan ylös koko tiimin näkemykset, koska ne on ihan käsittämättömän ar-
vokasta. (Anonyymi) 

On on ja se on hirmu tärkeetä, koska kolme silmäparia näkee havannoi paljon 
paremmin, ku yks. (Anonyymi) 

Heinosen ym. (2016: 83) mukaan päiväkotityöskentely on luonteeltaan tiimityötä ja sen 

tärkeys painottuu silloin, kun lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laaditaan. Tiimissä on 

hyvä luoda rakenteet sille, kuinka lasten toimintaa havainnoidaan sekä kuinka havain-

noista keskustellaan tiimissä yhteisesti.  

Haastatteluissa nousi esille myös varhaiskasvatuksen opettajan velvollisuus kertoa van-

hempien kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä sovitut asiat tiimin jäsenille. Avoi-

men keskusteluilmapiirin myötä voidaan tukea lasten ja lapsiryhmän tavoitteiden saavut-

tamista. Tiimityön tärkeimmiksi taidoiksi on määritelty informaation jakaminen, kommu-

nikointitaidot sekä avoimuus tiimin jäsenten kesken (Heikkilä 2002: 177). 

Tärkeintä on et se info mitä sielt tulee ni kulkee kaikille et kaikki tietää mitä siel on 
sovittu ja muutenhan se ei toteutuis ollenkaan. (Anonyymi) 

Ni siinä on sitten sovittu vaikka mitä et se on tärkeetä et kaikki tietää et tiimeissä 
käydään ennen vasuu ja vasun jälkeen läpi ne pääkohdat ainakin. (Anonyymi) 

Viikoittaisissa tiimipalavereissa käydään läpi tiimin kesken talon yleisiä asioita sekä 

oman lapsiryhmän asioita. Tiimipalavereissa kasvattajat suunnittelevat yhteisesti ohjel-

maa lapsiryhmälle ja keskustelevat yhteisistä teemoista. Heikkilän (2002: 237) mukaan 

tiimipalavereissa on hyvä huolehtia siitä, että tärkeät päätökset tehdään yhdessä ja pää-

töksiä tehdessä olisi mahdollisuus käydä monipuolista keskustelua. Haastateltavien ker-

toman mukaan tiimipalaverit ovat hetkiä, jolloin yhteisesti suunnitellaan lapsiryhmän toi-

mintaa ja keskustellaan yhteisistä asioista.  

Meillä on tiimit kerran viikossa ja siinä käydään niinku lasten asioita läpi, mitkä on 
tietyillä lapsilla treenattavia ja jos on kehittynyt jossain ja ennen vasuja me käydään 
tiimissä ennen ku mä pidän vasukeskustelua. (Anonyymi) 

Me yleensä suunnitellaan meijän viikko ohjelmat tiimeissä et mitä me tehään mut 
siis kaikki osallistuu suunnitteluun. (Anonyymi) 
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Osa haastatteluun osallistuneista koki tiimipalaverin olevan hetki, jolloin voi myös vit-

sailla ja rentoutua.  Hektisen arjen keskellä on hyvä olla hetki, jolloin tiimin jäsenet voivat 

rauhassa keskustella ja jakaa ajatuksiaan. Työssä jaksamista tukee toimivat henkilösuh-

teet ja vuorovaikutus (Työssä jaksaminen n.d.). Tiimin toimivuuden kannalta on tärkeää, 

että on kyetty rakentamaan avoin ja vapautunut keskustelukulttuuri tiimin jäsenten välille.  

Yleensä siel nauru raikaa ja joku vitsi sinne saattaa väliin osua vaikka tehäänki 
paljon suunnittellaa ja puhutaa asioista ja jotain vasuja ja hyveitä ja muuta. Ni kyl 
sinne parit läpppendeerukset pitää aina väliin aina heitellä. (Anonyymi) 

Tiimityöskentely ei rajoitu pelkästään oman lapsiryhmän kasvattajien välille, vaan se voi-

daan nähdä laajempana kokonaisuutena varhaiskasvatusyksikössä. Tiimityötä tehdään 

yksikön muiden lapsiryhmien tiimien välillä. Haastateltavien kertoman mukaan yhtenäi-

nen näkemys ja linjaus yksikön tiimien välillä on tärkeää.  

Ollaan niinku yhteisellä linjalla. Ei pelkästään et me ollaan meidän ryhmä ja meil 
on nää ja te ootte te teil on noi myös vähän niinku samoista aiheista puhutaan. 
(Anonyymi) 

Haastateltavat toivat myös esille, kuinka suunnittelua, arviointia ja kehittämistyötä teh-

dään yhteistyössä yksikön esimiehen ja tiimien kesken johtoryhmän palavereissa ja pe-

dagogisissa palavereissa.  

Meillä pidetään erikseen joryt mis on opettaja ja on erikseen pedatiimit sit niinku 
siellä mietitään pedagogisia juttuja mitä lähdetään viemään tiimiin. (Anonyymi) 

Tiimien varhaiskasvatuksen opettajat toivat haastatteluissa esille lastenhoitajien merki-

tyksen lapsiryhmässä. Haastatteluissa opettajat kertovat lastenhoitajien olevan joustavia 

ja ymmärtäväisiä kuten myös sen, kuinka lastenhoitajat pyörittävät arkea lapsiryhmässä 

ja mahdollistavat sen jouhevan sujumisen. Tiimin jäsenten keskinäinen arvostus sekä 

luottamus toisia kohtaan tukee tiimityön sujuvuutta ja mahdollistaa kaikkien jäsenten 

oman ammatillisen osaamisensa. Nislinin ym. (2015: 43) mukaan varhaiskasvatuksen 

opettajien työ on vaativaa, mutta hyvä työyhteisö ja tiimi voivat helpottaa työn kuormitta-

vuuden tunnetta. 

Täällä on äärimmäisen joustavat ja tehokkaat lastenhoitajat. (Anonyymi) 

Kyllä täytyy sanoo, et on hyvät. Meidän ryhmässä ainakin. (Anonyymi) 
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Tiimin toimivuutta tukee tiimin jäsenten erilaisten työtehtävien ymmärtäminen. Osa haas-

tateltavista toi esille sen, kuinka lastenhoitajat ovat alusta asti ymmärtäneet varhaiskas-

vatuksen opettajien erilaisen työnkuvan ja sen mukana olevat pedagogiset velvollisuu-

det. Kasvattajien työ perustuu tehtävänimikkeen mukaiseen tehtäväkuvaukseen sekä 

koulutuksella saatuun ammattitaitoon. Moniammatillisuus nähdään tiimin ominaisuu-

tena. Se edellyttää varahaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien erilaisen am-

mattitaidon, osaamisen ja koulutuksen tunnustamista, ja siten henkilöstön selkeää vas-

tuu- ja työnjakoa. (Heinonen ym. 2016: 75–76.) 

Ja sitten täs tiimissä tosiaan nii, lastenhoitajille ei alunalkaenkaan oo ollu ongelmia 
sen ajatuksen kanssa. (Anonyymi) 

Haastatteluissa nousi esille myös tiimin jäsenten osaamisen ja vahvuuksien hyödyntä-

minen. Käy ilmi, että osa kasvattajista kokee vahvuuksien hyödyntämisen olleen vähäi-

sempää aiempiin toimintakausiin verrattuna. Ahonen (2017b: 252) toteaa kuinka, esimie-

hillä on tärkeä tehtävä tukea ja rohkaista kasvattajia hyödyntämään työssään omia vah-

vuusalueitaan. Vahvuusalueiden tunnustaminen lisää yksittäisten työntekijöiden moti-

vaatiota ja samalla kasvattaa me-henkeä.  

Mut jotenkin tällä toimintakaudella mun mielestä vähemmän on niinku hyödynnetty 
lastenhoitajien tämmöstä niinku vahvuuksia esim juuri askartelujen suunnittelussa. 
(Anonyymi) 

On on mut se on lähinnä siinä et niit vahvuuksia pitäs sen oman tiimin kesken 
hyödyntää sitten se ei ehkä vaikuta mihinkään muuhun. (Anonyymi)  

Tiimit toivat esille hyväksi koetun keinon toteuttaa pedagogista dokumentointia lapsiryh-

mien toiminnasta suhteessa perheisiin. Osassa haastatteluun osallistuneissa tiimeissä 

käytetään suljettua Instagram-tiliä, johon pääsevät vain lapsiryhmän vanhemmat. In-

stagram-tilin avulla voidaan välittää vanhemmille muun muassa tietoa päivän tapahtu-

mista. Haastateltavat toivat esille kuvien käytön helpottavan yhteistä kieltä niiden perhei-

den kanssa, joiden äidinkieli ei ole suomi. Dokumentointi saa pedagogisen funktion sil-

loin, kun sitä hyödynnetään tavoitteellisesti ja se tekee lasten toiminnan näkyväksi niin 

aikuisille kuin lapsille itselleen. Pedagogisen dokumentoinnin avulla varhaiskasvatuksen 

toiminta tehdään näkyväksi.  (Ahonen 2017a: 140–141.) Instagram-tilin avulla kasvatta-

jat voivat tuoda lasten toiminnan näkyväksi vanhemmille ja lapsille.  

No meil on se Instagram tili mistä vanhemmat näkee et mitä me täällä puuhaillaan 
ja se on mennyt oikeastaan niin et yritetään kaikki ottaa kuvia, mut X sitä on hoi-
tanut. (Anonyymi) 
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7.3 Suunnitteluaika, työvuorot ja lapsiryhmän ensisijaisuus  

Varhaiskasvatuksen opettajien SAK-ajan koetaan tuoneen selkeyttä toimintasuunnitel-

miin ja suunnittelutyöhön. Koettiin, että nyt kaikki tiimin jäsenet ovat enemmän tietoisia 

suunnitelmista ja lapsiryhmän tulevasta toiminnasta. Myös tiimityön näkökulmasta tämä 

voidaan nähdä hyödyllisenä asiana, koska tiimityössä korostuu avoimuus ja tiedon jaka-

minen.  

Vaihtelua esiintyy liittyen varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelukäytäntöihin. Osa 

opettajista suunnittelee koko toiminnan ja lastenhoitaja toteuttaa valmiin suunnitelman, 

kun taas osa opettajista haluaa tarjota lastenhoitajille mahdollisuuden suunnitella oma 

toimintansa. Tämä mahdollistaa sen, että kaikilla on mahdollisuus hyödyntää omia vah-

vuuksiaan opettajan määritellessä pedagogisen toiminnan raamin. Varhaiskasvatuksen 

opettaja on vastuussa pedagogiikasta, mutta yhdessä tiimin kanssa on mahdollista ottaa 

käyttöön koko tiimin osaaminen ja taidot (Heinonen ym. 2016: 82).  

No en suunnittele kauheen tarkkaan. Mä tota me siis mun työparin kanssa yhessä 
tehään just ne raamit ja teemat ja me ollaan… Mä oon ainakin halunnu pitää sen 
mahollisimman avoimena et koska kaikilla on niit omii vahvuuksii ja kaikki koska 
kaikilla on ne omat vahvuudet. (Anonyymi) 

He on kuitenkin iha sika hyvii siin mitä he tekee. He osaa paljon paremmin oman 
toimintansa suunnitella. (Anonyymi)  

Valmiiden suunnitelmien tärkeys poikkeustilanteissa on huomionarvoinen asia. Haastat-

teluissa nousi voimakkaasti esille varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisten suunni-

telmien merkitys etenkin silloin, kun tiimin kasvattaja on äkillisesti poissa työstä. 

Helpommin pystyy luovii sitä päivää ku ne on tarkemmin suunniteltu. Vaikka oiski 
jotain muuttuvia tekijöitä. (Anonyymi) 

Viime viikolla ku X oli pois ni mä olin vaan tiistaina et jaaha et mitäs me nyt tähän 
sit vedettäs. Ni sit X oli valmis spektaakkeli ja sit se tekstiviestillä lähettää mulle, 
mä olin suunnitellut tän ja tän ja tän. (Anonyymi) 

 

Haastatteluissa ilmenee tarve lastenhoitajien suunnitteluajalle. Varhaiskasvatuksen 

opettajien ymmärrys lastenhoitajien suunnitteluajan tärkeydestä koettiin merkittäväksi, 

vaikkei sitä olekaan erikseen mainittu työehtosopimuksessa. Niin ikään lastenhoitajille 

koettiin olevan tärkeää mahdollistaa aikaa suunnittelu- ja valmistelutyöhön sekä doku-
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mentointiin, jota myös lastenhoitajat tekevät. Lastenhoitajien epävirallinen suunnittelu-

aika on tiimissä yhdessä sovittavissa oleva asia ja osassa tiimeistä, asiassa koettiin ole-

van parantamisen varaan. Ymmärrys tiimin jäsenten erilaisista toimenkuvista ja erikois-

aloista vahvistaa tiimin työskentelyä taaten pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatuk-

sen.  

Mut nyt me ollaan myös yritetty jakaa niin et heilläkin on sit aamuvuorossa aikaa 
tehä omia, koska on heilläkin kertyny tosi paljon kaikkea suunniteltavaa ja kirjotet-
tavaa ja muuta. Et sitä myös yritetään jakaa myös meidän kesken. (Anonyymi) 

Ni kyl varmaan meillekin on kivempi et me saadaan jotain itsekin tehä ja toteuttaa 
kun vaan että me hengaillaan täällä ollaan vaan. (Anonyymi)  

Paras ajankohta varhaiskasvatuksen opettajan SAK-ajalle oli yksimielisesti lasten lepo-

hetki keskipäivällä. Myös lepohetken jälkeinen aika, jolloin opettaja ei palaa enää lapsi-

ryhmään, voi toisinaan olla suotuisa aika suunnittelutyölle. Lepohetki on lapsiryhmän toi-

minnan kannalta ajankohta SAK-ajalle, koska silloin ryhmässä ei tarvita opettajan peda-

gogista asiantuntijuutta erityisen paljon. Opettajat saattavat suunnitella myös aamulla 

lapsiluvusta riippuen.  Haastatteluissa nousi esille, että vuoropäiväkodissa saattaa toisi-

naan olla mahdollisuus suunnitella iltaisin, mutta siihenkin vaikuttaa lapsiluku. Haasta-

teltavien kertoman mukaan pääsääntöisesti lapsia on vuoropäiväkodissa enemmän ilta-

päivisin. Tämän johdosta iltaisin tapahtuva SAK-aika on usein ollut jonkun kiireellisen 

asian hoitamista. Onkin syytä huomioida, että päiväkodin aukioloajat saattavat vaikuttaa 

siihen, miten varhaiskasvatuksen opettajan on mahdollista suunnitella työvuoronsa ai-

kana. 

Joskus on ollu just niitä et on pitäny saada joku vasu tai kuvaus seuraavaks päi-
väks valmiiks tai joku neuvolan hyve ja sit se on menos ja sit tarvii antaa mukaan 
ku lasta tullaa hakee. Ni sillee oon saattanu käydä illalla sen puolituntia koneella. 
Mut tosi vähän. Et ne on ihan yksittäisiä. (Anonyymi) 

Kotona suunnittelu jakoi mielipiteitä. Haastateltavien kertoman mukaan heillä on suosi-

tus, että kaikki SAK-aika tapahtuisi työpaikalla. Suurin osa haastateltavista piti positiivi-

sena asiana sitä, että SAK-aika on kirjattu pidettäväksi työpaikalla, koska siten pystyy 

rajaamaan työn ja yksityiselämän.  

Mulla on ihan sama, kyllä mä mieluummin työpaikalla teen enkä roudaa kotiin niitä 
töitä. (Anonyymi)  
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Myös kotona suunnittelun puolesta puhuttiin. Haastatteluissa nousi esille, että jotkut var-

haiskasvatuksen opettajat kokivat voivansa ja haluavansa suunnitella ainakin toisinaan 

kotona.  

Et se tietenkin on ihan ymmärrettävää et vasu ja tälläseet mis on henkilötietoja ja 
tämmösii ni tietenki niinku ne työpaikalla, mutta just se että oisko siin sitä joustoo 
siihe. (Anonyymi) 

Erilaisia käytäntöjä tiimien kesken oli havaittavissa siinä, onko opettajan SAK-aika tie-

dossa koko tiimillä. Tämä tuli ilmi myös alkuselvityksen vastauksissa. Yhteinen ja avoin 

keskustelu on tärkeää, kun opettajan SAK-aikakäytäntöä suunnitellaan. Eräässä tiimissä 

opettajan SAK-aika ei ollut tiimin jäsenten tiedossa, ja muut tiimin jäsenet toivoivat avoi-

mempaa tiedonkulkua asian suhteen. Oman haasteensa aiheuttaa se, ettei kaikilla opet-

tajilla oman kertomansa mukaan SAK-aika näy työvuoroluettelossa. Varhaiskasvatuksen 

opettaja joutuu pohtimaan, mikä on tiimin ja lapsiryhmän toiminnan kannalta paras ajan-

kohta SAK-ajan toteuttamiselle. Tämä saattaa aiheuttaa työntekijälle stressiä, kuten eräs 

opettaja haastattelun aikana mainitsi. Suurimmalla osalla haastateltavista varhaiskasva-

tuksen opettajista SAK-aika on kuitenkin merkittynä työvuoroluetteloon. Työehtosopi-

musohjeen mukaan työvuoroluettelosta tulee varata riittävä aika SAK-työajalle ja merkitä 

se luetteloon (Kuntatyönantajat 2018b). Tiimien toiminnan kannalta olisi suotavaa, jos 

kaikissa tiimeissä varhaiskasvatuksen opettajien SAK-aika olisi kirjattuna työvuoroluet-

teloon esimiehen toimesta. Myös varhaiskasvatuksen opettajan oma työnsuunnittelu hel-

pottuu, jos SAK-aika on merkittynä työvuoroluetteloon.  

Varhaiskasvatuksen opettajan työaikaan liittyvä ohjeistus sai moitteita haastateltavilta. 

SAK-aikaan liittyvä ohjeistus koettiin alussa riittämättömäksi, mutta ohjeistusta on tar-

kennettu vuoden aikana Vantaan kaupungin toimesta. Esimies tai varhaiskasvatuksen 

opettaja ovat jakaneet muille tiimin jäsenille tiedon tarkennuksista ohjeistukseen. Haas-

tatteluissa nousi esille, ettei uudistuksen alussa kaikille kasvattajille ollut selkeää, mikä 

kuuluu SAK-aikaan ja mikä ei tai minä ajankohtana pitää SAK-aikaa. 

Ja siinä must tuntuu et oli siis jotain säätöö sen kans mitkä kaikki lasketaan suun-
nitteluajaks. Et onks vasukeskustelut onks ne suunnitteluaikaa ja onks tiimipala-
verit suunnitteluaikaa. Sit niihin tuli jotain muokkauksia kesken syksyy. Sit tuntuu 
et siit on vähän ollu epäselvyyttä et mikä oli ja mikä ei ollu.  Sit kuuluuko pedatiimit 
siihen vai eikö kuulu ja kuuluuko se ja tää ja toi nii jotenki. (Anonyymi)  

Sit ku tollasii valmistellaa ni ois pitäny linjaukset tehdä samaan, miten ne saadaan 
istumaan. (Anonyymi) 
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Uudistuksen alkuun liittyvät haasteet voivat selittyä nopealla aikataululla. Henkilöstöä 

kehotettiin tiedottamaan uudistuksesta, koska työyhteisön on hyvä olla tietoinen työajan 

käyttöä koskevista pelisäännöistä (Kuntatyönantajat 2018b). Sosiaalisen median kes-

kusteluista on havaittavissa edelleen epätietoisuutta varhaiskasvatuksen opettajan SAK-

aikaan liittyen.   

Haastateltaville oli kuitenkin selvää, että opettajien suunnitteluaika on noussut 5 tuntiin 

viikossa. Tältä osin ohjeistus on ollut selkeä. Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan toi-

mintakauden aikana vaihtelee, miten SAK-aikaa ehtii pitämään työviikon aikana. Syksy 

on kiireisintä aikaa toimintakauden alkaessa, ja silloin opettajat myös laativat jokaisen 

lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman. Syksyisin saattaa olla työviik-

koja, jolloin SAK-aikaa ei ehdi pitämään ollenkaan, kun taas seuraavalla viikolla voi olla, 

ettei esteitä suunnitteluajan toteutumiselle ole. Työehtosopimuksessa on tunnistettu, että 

toimintakauden alussa suunnittelutarve voi olla suurempi (Kuntatyönantajat 2018b). Kui-

tenkaan käytännön tasolla tarpeen tunnistaminen ja resurssit eivät välttämättä kohtaa. 

Haastatteluissa nousi esille Vantaan kaupungilla olevan kiertäviä vakituisia varahenki-

löitä, joita toivotaan voitavan käyttää kiireisimpään aikaan opettajien SAK-ajan mahdol-

listamiseksi.  

Haastateltavien kertoman mukaan Vantaalla SAK-aikaan lasketaan muun muassa pe-

dagogiset tiimipalaverit ja johtoryhmän kokoukset. Työehtosopimuksen mukaan tiimipa-

lavereille ja muille yhteistyöpalavereille pitää varata aikaa SAK-ajan lisäksi.  

Me yleensä suunnitellaan meijän viikko-ohjelmat tiimeissä et mitä me tehään. 
(Anonyymi) 

Tilat eivätkä välineet estäneet SAK-ajan toteutumista yhteistyöyksiköissä. Haastateltavat 

kuvailivat, että varhaisyksiköstä löytyy riittävästi työtilaa SAK-ajan toteuttamista varten 

ja kertoivat, että heillä on käytössään tarpeellinen määrä kannettavia tietokoneita sekä 

tablettitietokoneita. Lapsiryhmässä koettiin voivan suunnitella esimerkiksi toimintatuokio, 

mutta kirjoitustyötä vaativaa suunnittelua ei koettu mielekkääksi lasten läsnäollessa.  

 

Et siis niinku jos pitää oikeesti kirjottaa jotain niin ei siit tuu kyl mulla yhtään mitään 
jos siinä lapset pyörii ympärillä. Mä en esimerkiksi pysty tuolla meidän ryhmäs vaik 
on kone ni en pystyis siinä tekee semmosta kirjottamishommaa. (Anonyymi) 
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Niin sähköisessä alkuselvityksessä kuin ryhmähaastatteluissa nousi esille vahvasti lap-

siryhmän ensisijaisuus. Lapsiryhmän edun vaatiessa opettajan suunnitteluaika jää pitä-

mättä. Haastatteluissa tämänkaltaisia tilanteita kuvattiin tapahtuvan esimerkiksi tiimin jä-

senen sairastaessa, jolloin lapsiryhmässä tarvitaan kaikkien kasvattajien läsnäoloa. 

Haastateltavat kuvasivat, miten tällä hetkellä varhaiskasvatusalalla on vaikeuksia saada 

sijaisia. Paanasen ja Tammen (2017: 48) mukaan varhaiskasvatuksen opettajien työn 

kuormittavuutta lisää henkilökunnan sairastumiset ja sijaisten käyttäminen. Yksikön mui-

den tiimien sairauspoissaolot voivat myös vaikuttaa varhaiskasvatuksen opettajan SAK-

ajan toteutumiseen. Koska varhaiskasvatus on luonteeltaan tiimityötä, muita tiimejä au-

tetaan tarvittaessa.  Joskus lapsiryhmän muu haastava tilanne voi vaatia opettajan SAK-

ajan keskeyttämistä, koska varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista osaamista tarvi-

taan ryhmässä. Tämän kaltaisia tapauksia kuvattiin olevan kuitenkin harvassa.  

Kyllähän se lasten etu menee suunnitteluajan edelle tottakai. (Anonyymi) 

Joo on, ei meillä jää tänne yhtä tai kahta ihmistä 12-15 lapsen kanssa. Mä lähen 
nyt suunnittelee, koittakaa pärjää. Ei. Ei meil sellasta tapahdu. Ainakaa meiän ryh-
mäs. En tiiä muissa. Ei meillä. Johtuu varmaa siitä et meidän ryhmäs kaikki on alle 
3-vuotiaita. (Anonyymi) 

Työehtosopimuksessa on lapsiryhmän etu määritelty huomioitavaksi ja laadukkaan var-

haiskasvatuksen perusta on riittävä määrä kasvattajia suhteessa lapsilukuun. Tämän 

määrittelee myös laki.  

Haastatteluiden myötä käy ilmi, että opinnäytetyöhön osallistuneet varhaiskasvatuksen 

opettajat tekevät kaikkia työvuoroja lapsiryhmässä. Osa opettajista kertoi, että heille oli 

ehdotettu tehtäväksi pääsääntöisesti välivuoroa, mutta he saivat itse päättää tekevätkö 

kaikkia vuoroja tai pelkkää välivuoroa, joka tapahtuu klo 8.00–16.00 välisenä aikana. 

Perustelut kaikkien vuorojen tekemiseen selittävät opettajien pedagogisen näkemyksen 

lasten- ja perheiden kanssa tehtävän yhteistyön kannalta. Kaikkia vuoroja tekemällä pys-

tytään havainnoimaan lapsia paremmin. Silloin opettaja näkee myös lasten vanhempia 

tuonti- ja hakuhetkellä. Heinonen ym. (2016: 226) toteaa, että päivittäiset kohtaamiset 

vanhempien kanssa ovat tärkeitä yhteistyön kannalta. Niiden avulla rakennetaan keski-

näinen luottamus ja toimiva kasvatusyhteistyö.  

Mut siis yleisesti ottaen kaikki tekee kaikkia vuoroja ja se on ihan hyvä niin. (Ano-
nyymi) 

Plus sitten et siinä näkee perheitäkin paremmin ku on kaikissa vuoroissa. (Ano-
nyymi) 
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Työaikarakenteet ja suunnittelu vaikuttavat osaltaan siihen, missä määrin henkilöstön 

eri ammattiryhmät voivat toteuttaa suunnitelmallista varhaiskasvatusta omaa koulutus-

taan vastaavalla tavalla (Vlasov ym. 2018: 48).  

8 Pohdinta 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu tällä hetkellä muutoksia. Uudistettu varhaiskasvatuslaki 

ja sen vaatimuksiin vastannut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ovat aset-

taneet varhaiskasvatusta tuottavat yksiköt uudenlaisten haasteiden eteen. Varhaiskas-

vatuksen opettajat laativat nykyään lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Pedagogiikkaa 

ja lasten osallisuutta korostetaan entisestään. Vuoden 2018 toukokuussa voimaan astu-

nut työehtosopimus haluaa turvata varhaiskasvatuksen opettajille SAK-ajan avulla riittä-

vät resurssit toteuttaa pedagogisesti laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusyk-

siköt yrittävät vastata lain ja työehtosopimuksen vaatimiin muutoksiin henkilömitoituk-

sessa sekä varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Se, miten vuonna 2030 

voimaan astuva uudistus varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusehtoihin vaikuttaa 

varhaiskasvatuksen toteuttamiseen, jää nähtäväksi.  

Tuloksista käy ilmi, että paras ajankohta varhaiskasvatuksen opettajien SAK-ajalle on 

lasten lepohetki keskipäivällä. Vaikka saamamme tulosten mukaan parhaaksi ajankoh-

daksi varhaiskasvatuksen opettajan SAK-ajalle koettiin lasten lepohetki, se ei välttämättä 

ole paras ajankohta vuoropäiväkodissa. Tuloksista myös ilmenee, että lapsiryhmän en-

sisijaisuus määrittelee varhaiskasvatuksen opettajan mahdollisuuden toteuttaa SAK-ai-

kaa. Haastatteluun osallistuneet kasvattajat olivat yksimielisiä siitä, että lapsiryhmän en-

sisijaisuus menee aina SAK-ajan edelle. Toisinaan tämä vaikuttaa siihen, että varhais-

kasvatuksen opettajan tulee arvioida tilannekohtaisesti lapsiryhmän tilannetta ennen 

kuin hän voi toteuttaa SAK-aikaa.  Tämän lisäksi tuloksista nousi esille, että varhaiskas-

vatuksen lastenhoitajille toivotaan omaa suunnitteluaikaa, jonka avulla lastenhoitajat 

saavat mahdollisuuden valmistella ja toteuttaa yhteisesti sovittuja asioita.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että varhaiskasvatustiimin kasvattajien yhteinen ym-

märrys SAK-ajan merkityksestä auttaa varhaiskasvatuksen opettajien SAK-ajan toteut-

tamista. Tiimityön sujuvuutta tukee avoin keskusteluilmapiiri ja tiedon jakaminen. On 

myös havaittavissa, että tiimin jäsenten keskinäinen luottamus, arvostus ja jokaisen am-

mattiin kuuluvien velvollisuuksien ymmärtäminen lisää tiimin toimivuutta.  
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Varhaiskasvatustiimeille on muodostunut erilaisia käytäntöjä mahdollistaa opettajien 

SAK-ajan toteutuminen. Yhtenä tärkeimpänä tekijänä voidaan todeta se, että lastenhoi-

tajat mahdollistavat opettajien SAK-ajan toteutumisen. Toinen hyväksi koettu käytäntö 

on SAK-ajan merkitseminen etukäteen työvuoroluetteloon, sillä tämä helpottaa kaikkien 

tiimin jäsenten työpäivän sujumista.  

Toivomme työmme olevan hyödyllinen myös esimiehille työnsuunnittelun kannalta. 

Työntekijöiden omakohtainen kokemus SAK-ajan toteuttamisesta lapsiryhmän vaati-

musten, ensisijaisuuden ja mahdollisten henkilöstön poissaolojen myötä voi lisätä esi-

miesten ymmärrystä varhaiskasvatuksen opettajien mahdollisuudesta toteuttaa SAK-ai-

kaa. Tiimien työajan suunnittelussa koettiin helpottavaksi tekijäksi se, että SAK-aika oli 

merkittynä esimiehen toimesta valmiiksi työvuoroluetteloon. 

Saamamme palautteen mukaan työmme aihe koettiin ajankohtaiseksi. Alkuselvitystä pi-

dettiin helppona ja nopeana tehdä. Vastaajat kokivat motivoivaksi vastata sähköiseen 

alkuselvitykseen, koska kysymyksiä ei ollut liikaa, ja se sisälsi paljon avoimia kysymyk-

siä, joihin sai vastata omin sanoin. Palaute alkuselvityksestä vahvistaa onnistumistamme 

sähköisen kyselylomakkeen laadinnassa. Tavoitteenamme oli, että siihen vastaaminen 

on helppoa ja nopeaa. Toivoimme tämän nostavan vastausaktiivisuutta. Ryhmähaastat-

telut olivat osallistujille hetkiä, jolloin sai sanoa ääneen ajatuksiaan, ja haastattelut koet-

tiin myös mielenkiintoisiksi. Esimiehen mukaan SAK-ohje oli alussa epäselvä myös var-

haiskasvatuksen esimiehille. Ohjeistukseen tuli muutoksia lähes viikoittain ja se tuotti 

alkuun paljon epäselvyyttä siitä, mitkä asiat kuuluvat SAK-aikaan ja mitkä eivät. Esimies-

tasolla olisi alussa toivottu selkeämpää ohjeistusta. Nyt ohjeistus koetaan selkeäm-

mäksi.  

Lisääntyneelle SAK-ajalle on tarvetta, koska sen myötä pystytään tarjoamaan pedago-

gisesti laadukasta varhaiskasvatusta. SAK-ajan toteutuessa voidaan suunnitella peda-

gogista toimintaa lasten tavoitteisiin tähdäten, arvioida pedagogisia menetelmiä sekä ke-

hittää suunnitelmia ja menetelmiä lasten parhaaksi. Tulosten perusteella voimme todeta, 

että saimme tutkimuskysymykseen vastauksen. Näemme tärkeänä jatkossa pitää yllä 

yleistä keskustelua SAK-ajasta ja tiimien erilaisista toimintavavoista, kuinka SAK-aika 

toteutuu tai kuinka sitä toteutetaan eri varhaiskasvatusyksiköissä.  
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Sähköisen alkuselvityksen kysymykset 

1. Minkä ikäinen olet? 

2. Olen: nainen tai mies 

3. Olen koulutukseltani:  

4. Työskentelen: lastenhoitajana, avustajana tai varhaiskasvatuksen opettajana 

5. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt työssäsi? 

6. Kuinka kauan olette toimineet samassa tiimissä? 

7. Toteutuuko varhaiskasvatuksen opettajien SAK-aika (n.5t/vko) tiimissänne? 

Kyllä tai ei 

8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin kerro omin sanoin miksi SAK-aika 

ei toteudu? (Jos vastasit kyllä, voit jättää vastaamatta tähän kysymykseen ja 

siirtyä seuraavaan kysymykseen.) 

9. Oletteko tiimissä yhdessä sopineet ajankohdan opettajien SAK-ajalle? Kyllä tai 

ei 

10. Mikä olisi tiiminne toimivuuden kannalta paras ajankohta opettajien SAK-ajalle? 

11. Hyödynnetäänkö SAK-aikaa yksikkösi pedagogiikan ja laadun kehittämisessä? 

Kyllä tai ei 

12. Jos vastasit kyllä, niin kerro miten sitä hyödynnetään? Jos vastasit ei, niin kerro 

miten SAK-aikaa tulisi hyödyntää yksikkösi pedagogiikan ja laadun kehittämi-

sessä?  
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Teemahaastattelurunko  

TEEMAT ja apukysymykset:  
 
1: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016   

• Miten pedagogiikan korostuminen näkyy varhaiskasvatustiimien työssä vai nä-
kyykö se?   
• Opettajan pedagogisen vastuun lisäys? Entä koko tiimin? 
• Lasten vasujen laadinta? Dokumentointi? Dokumentoiko koko tiimi? 
• Onko tiimin vastuut sovittu esim. Tiimisopimuksessa?  

  
2: SAK-aika   
(Vakan opettajien SAK-ajan viikoittainen toteutuminen tiimissä)  

• Onko SAK-aika uudistus käyty yhteisesti läpi? Onko yleistä ohjeistusta?  
• Miten asiasta tiedotettiin? Oliko ohjeistus riittävä? Mikä toimi? Mitä voisi jat-
kossa tehdä toisin?  
• Kertokaa omin sanoin, miten opettajien SAK-aika toteutuu tiimissänne 
• Mitkä asiat toimivat nykyisessä käytännössä hyvin?   
• Mitä hyviä käytäntöjä löytyy?   
• Milloin SAK-aika toteutuu?   
• Minkälaiset tilat teillä on SAK-ajan toteuttamiselle?  
• Miten koette niiden toimivuuden? 

  
• Mikä estää SAK-ajan toteutumista?   
• Miksi se ei toteudu?  
• Miten näitä esteitä voisi poistaa?  
• Onko ne poistettavissa?  
• Mikä estää hyvien käytäntöjen toteutumisen?   

  
 
(Paras ajankohta opettajan SAK-ajalle)  

• Mitä pitäisi vielä kehittää suunnitteluajan käytössä?  
• Pitäisikö tiimin yhdessä sopia milloin opettaja pitää SAK-ajan?   
• Vai onko sillä merkitystä koko tiimille? (Vai pitäisikö se olla jonkun muun en-
nalta määrittelemä ajankohta?) Pitääkö ajankohdan olla näkyvissä kaikille?   
• Onko sovittu yhteiset pelisäännöt tiimin kesken opettajan SAK-aikaan liittyen?   
• Onko muutoksia tehty työnsuunnitteluun vai mennäänkö “vanhalla mallilla”?  Mitä 
muutoksia tehty?   
• Osallistuvatko hoitajat suunnitteluun? Jos niin miten?  
• Mikä olisi paras ajankohta SAK-ajalle? Kerro omin sanoin  
• Näkyykö SAK-aika työvuoroluettelossa?  

 


